Aktuálně
Příspěvek na péči od 1. 7. 2019
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu
stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého
příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat
osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský
domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Právní úprava



Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o sociálních službách).
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006
Sb.).

Podmínky nároku na příspěvek na péči
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb
v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu
základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní
potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o
domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Bližší vymezení schopností zvládat základní
životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.
Od července 2019
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc






3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby,
13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové
sociální služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc







880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby,
12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové
sociální služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

Řízení o příspěvku na péči






Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané
na předepsaném tiskopisu (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích
krajských poboček Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV v
sekci Elektronické formuláře). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské
pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o
příspěvek.
Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o
příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného
života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu
práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení
stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa
sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným
poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb
osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření
posuzujícího lékaře.
Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom,
zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.
Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak
rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek
na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku.
Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo
poštovním poukazem.

Zvýšení příspěvku na péči
Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně


nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči
(výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému
dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě,
jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z




důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě,
které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež)
rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do
18 let věku,
jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných
je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob
s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu
(zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších
předpisů).

Povinnosti účastníků řízení
Účastníci řízení jsou povinni:




podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,
písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny,
které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
využívat příspěvek na zabezpečení potřebné pomoci.

V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění
zastavena.
Důležité upozornění









Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek.
Úplnou informaci naleznete v právních předpisech. Případné dotazy k Vaší konkrétní
situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě Vašeho
bydliště.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček
Úřadu práce nebo dostupné na stránkách Integrovaného portálu MPSV v
sekci Elektronické formuláře.
Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po
zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou
dávku nárok.
V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek
(odvolání). Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

